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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. szeptember 7-én 1430 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterem
Jelen vannak: Nyerges Zoltán elnök
Rácz Izabella
Sipos-Szabó Ernıné bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Nyerges Zoltán elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı
bizottsági tagból mind a 3 fı jelen van.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság azzal a
kiegészítéssel, hogy 2. napirendi pontként Ványik Zoltán és felesége ingatlan vásárlási
kérelmét is tárgyalja meg. A bizottság egyetértett az új napirendi pont felvételével, más
javaslat nem hangzott el.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi
támogatására pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés Ványik Zoltán és felesége ingatlan vásárlási kérelmérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
1. Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi
támogatására pályázat benyújtásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte polgármester urat az elıterjesztés szóbeli kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
Az ÖNHIKI pályázati lehetıség régóta létezik, Szank Községi Önkormányzat elıször nyújt
be pályázatot. Az elmúlt évben megváltozott a szempontrendszer, ezért a saját bevételeink
viszonylag magas szintje ellenére lehetıségünk van a pályázat benyújtására. Egy évben három
alkalommal lehet pályázni mőködési költségvetési hiány csökkentésére a
Belügyminisztériumtól. A benyújtási határidı: 2011. szeptember 12. Javasolta a pályázat
benyújtását.
Nyerges Zoltán elnök
A határozat-tervezetnél elıírás, hogy ezt a formát kell alkalmazni?
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Nagy Klára fıtanácsos
Az útmutatóban le van írva, hogy szó szerint ezt a határozat-tervezetet kell a képviselıtestületnek elfogadni.
Rácz Izabella biz. tag
A beadási határidı szeptember 12. Mennyi a pályázat átfutási ideje? Ebben az évben még
benyújthatjuk még egyszer? Az 1. sz. melléklet hozzá tartozik a pályázathoz?
Patkós Zsolt polgármester
Az átfutási idı 30 nap. Novemberben be lehet nyújtani a következıt.
Nagy Klára fıtanácsos
Novemberben akkor lehet benyújtani újból, ha olyan esemény következik be, ami a mőködési
hiányt növeli.
A melléklet formája nem szabvány. Elıny az elbírálásnál, ha a közoktatási feladatellátásban
van hiány, ez a dokumentum ezt támasztja alá.
Nyerges Zoltán elnök
Csökkenthetı ezzel a pályázattal a hitelünk? Meghatározzák-e, hogy a támogatást konkrétan
mire kell felhasználni?
Nagy Klára fıtanácsos
A támogatással el kell számolni, mőködési kiadásokra kell felhasználni.
Vincze Jánosné jegyzı
Javasolta a határozat kiegészítését határidı: 2011. szeptember 12. és felelıs: Patkós Zsolt
polgármester megjelölésével.
A bizottság egyetértett a kiegészítéssel. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke
szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
37/2011.(IX.07.) PBH.
ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok
2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló határozat-tervezetet az
elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

NAPIREND
2. Elıterjesztés Ványik Zoltán és felesége ingatlan vásárlási kérelmérıl
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Határozat-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Nyerges Zoltán elnök
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztésre.
Vincze Jánosné jegyzı
Elmondta az ügy elızményeit, kérte a határozat-tervezet elfogadását.
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Nyerges Zoltán elnök
A kérelmezık egyetértettek a határozat-tervezettel?
Vincze Jánosné jegyzı
Igen.
Nyerges Zoltán elnök
Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
38/2011.(IX.07.) PBH.
Ványik Zoltán és feleségi ingatlan vásárlási ügye
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy Ványik Zoltán és felesége ingatlan vásárlásáról szóló határozattervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Nyerges Zoltán PB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 15 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Nyerges Zoltán
elnök
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